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 عبد الكريم الخضير  /الشيخ
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  .سم
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 أما ،وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 :بعد
  :-رحمه هللا-حجر  بناقال شيخ اإلسالم 

 :صالة العيدينباب: 
الفطر يوم يفطر )) :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :قالت -ارضي هللا عنه-عن عائشة 

  "رواه الترمذي ((الناس واألضحى يوم يضحي الناس
له وأصحابه ينا محمد وعلى آنبعبده ورسوله، وصلى هللا وسلم وبارك على  ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
والمراد بالعيدين كما ال  صالة العيدين، :باب صالة العيدين" :باب" :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

: -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :قالت -ارضي هللا عنه-عن عائشة " يخفى الفطر واألضحى
 ،هذا الحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجه "((الناسواألضحى يوم يضحي  ،الفطر يوم يفطر الناس))

في  ..،أما حديث الترمذي ،وهو بمجموع الطريقين يثبت ،من حديث أبي هريرة ابن ماجهو  ،الترمذي عن عائشة
ألن  ؛صحيح ،صحيح من هذا الوجه :وفي بعض النسخ ،هذا حديث حسن غريب :حديث عائشة قال بعد سياقه
هذا  :فتجدون في بعض النسخ ،في األحكام على األحاديث ،على األحاديث ألحكامانسخ الترمذي تتفاوت في 

ذا ه :وفي بعضها ،هذا حديث حسن غريب :وفي بعضها ،هذا حديث حسن صحيح :هاوفي بعض ،حديث حسن
لكثرة  ؛أهل العلم بضبط نسخ الترمذي أكثر من غيره ىيعن اولذ ،لك من األحكامإلى غير ذ ..غريب صحيح

من  وأجديدة من المطابع  :وخالفات قديمة ما يقال ،والرواة عن الترمذي خاسالنفي أحكامه بين  فاالختال
على طالب العلم أن يعنى ف ،من التفاوت ءينقلون شي ،من ينقل أحكام الترمذي من القدم ،ال ،المتأخرين خاسالن

له من حديث أبي هريرة يصل إلى  هذا الحديث بما يشهد ا،بنسخة صحيحة موثقة من جامع الترمذي يعتمد عليه
وهذا يبحث في  ((واألضحى يوم يضحي الناس ،الفطر يوم يفطر الناس))بل صححه بعضهم  ،درجة القبول

 اختالفيبحث مسألة  وفي ضمنها ،هذه المسألة تبحث هناك ،وما يثبت به دخول رمضان ،الغالب في الصيام
 .المطالع

الفطر يكون  ..،يةؤ ية عدل أو بر أفطر الناس برؤ إذا  أنهمقتضى هذا  ((الفطر يوم يفطر الناس))
لك هو يوم بعد ذما  وأن ،يلزم الفطر ، أو أتموا رمضان ثالثين أنههالل شوال اإذا شهد شاهدان بأنهم رأو  ،ثنيناب



 ه ولي األمر وأمربعد أن أثبتشاهدين الولو شك في شهادة  ،لم يراه اإلنسان ولو ،العيد الذي ال يجوز صيامه
سواء كان في  ،من يشككسمعنا في بعض السنوات  ،لتشكيك في هذا البابلوال مجال  ،عليه أن يفطر ،لكبذ

وقواعد من الشرع  ،وسائل شرعية ،ألن عندنا وسائل شرعية ؛وال مجال للتشكيك ،دخول الشهر أو في خروجه
هذا األمر  واالحتياطوالتثبت  من التحري  ءكون اإلنسان عنده شي ،نثبت بها دخول الشهر وخروجه ،نعمل بها
 ات العامة التي شرعت له ولغيرهأما في العباد ،يحتاط في عباداته الخاصة ،هذا األمر ليس إليه ،ليس إليه

، لو رأى بعينه المجردة مقتضى هذا أنه لو رأى الهالل ردت شهادته ،عموم األمة فهو واحد من هذه األمةل
ال يفطر مع الناس ،خول أو في الخروجسواء كان في الد ،شهادة الهالل ردت  ،الناس مع وه ؟يصوم ويفطر وا 

بعض أهل  ،فإذا رأى هالل رمضان ردت شهادته ،الناس أن يكون مع ،مقتضى الحديث أن يكون مع الناس
 ؛ألنه شهد الشهر ؛يصوم سرا   :لمنهم من قا ،لكوال يماري في ذ ،يقطع بأنه الهاللبحيث  رآهإن  :العلم يقول

ذا رأي هالل شوال وردت ،هد الشهرشألنه  ألنه إن صام صام يوم  ؛شهادته منهم من يرى أنه يفطر سرا   وا 
ولهذا ينص  ،لك ما يرد في يوم األضحى، وكذلكن مقتضى هذا الحديث أنه ال يصوم وال يفطر برؤيته ،العيد

ر غلط واألمة العاشاليوم أو في  وقفوا في اليوم الثامن -عرفة-أهل العلم على أنهم لو وقفوا في اليوم الثامن 
أو  ،عملوا بالمقدمات الشرعية نعم فثبت قبل وقته بشهادة شاهدين ؟يش معنى غلطيعني إ ،اتفقت على ذلك كلهم
لكن  ،حجهم صحيح ،فيكون حجهم صحيح ،لم يثبتمن خالل المقدمات الشرعية ثبت أو  لم يثبت مع أنه يعني

ي يثبت بها دخول الشهر وخروجه هم ، والشهود التتباع الوسائل الشرعيةا ،من اتباع الوسائل الشرعية ال بد
أن الشاهدين يخطأن فكما يتصور  ،هم الشهود الذين تثبت بهم العدول ،العدولالحقوق الشهود الذين تثبت بهم 

عف الثقة إلى األخر يض بانضماملك أن يخطئ لكن مع ذ كذا يتصور أيضا   وأزيد من الناس  في الشهادة على
ن كان  ،ال أثر له ،حتى يكون في عرف الشرع ال أثر له ،االحتمالهذا  إذا فتحنا  ..،ألنه ما من ؛قائم احتمالوا 
 .فإن األمر ال ينتهي ،ما انتهى األمر االحتماالتباب 

ثم انتقلت  ،ه الناس وصامواآ ر و  ،طيب رأيت الهالل في بلدك رأيته بنفسك ((الفطر يوم يفطر الناس))
وهم أتموا الثالثين  ،صاموا بعد بلدك بيوم وأتممت الثالثين بناء على أنك صمت قبل الناس بيوم ،أخرإلى بلد 

 أما كونهم ،واحد وثالثين ،واحد وثالثين ؟فإن صمت معهم صمت ثالثين أو أكثر ،الهالل ، لم يرواألنهم لم يروه
فإذا أتممت  ،نك تصوم واحد وثالثينلكن كو  ،ثالثين األمر سهلت موأنت قمت ص يرون الهالل لتسع وعشرين

ال ما تم ،الثالثين صمت قبلهم بيوم وأتممت الثالثين لكن مقتضى الحديث الفطر  ،األصل أنه تم ؟تم شهرك وا 
هذا مقتضى ما  ،الناس ولو اقتضى األمر أنك تصوم واحد وثالثين وال تفطر إال مع مز ، أنك تلالناس يوم يفطر

ية ومعاوية برؤ نه صام أهل الشام : إبن عباس وقد قال له كريبام من حديث وفي صحيح مسل ،يفيده الحديث
لكنا رأيناه  :بن عباسافقال  ،لك، وأخبر ابن عباس بذوقدم كريب المدينة أخر الشهر ،هالل يوم الجمعة بالشامال

  .نراهفال نزال نصوم حتى نكمل الثالثين أو  ،نصوم حتى نكمل ثالثين أو نراهالسبت فال نزال  ليلة
 هو ير لم  يعني كريب لو ،ي إال ليلة السبتئوفي المدينة ما ر  ،الهالل في الشام ليلة الجمعة رئييعني 

ن ترتب على ذ يفطر إال مع الناسال أكمل الثالثين أو  هباعتبار ليلة الثالثين هل يفطر  لك أن يصوم واحد وا 
 ،-صلى هللا عليه وسلم-هكذا أمرنا رسول هللا  ،ال :قال ؟ية معاوية والناسال تكتفي برؤ  أو :قال كريب ؟ثينوثال



 ،بن عباس لم يقتنع بشهادة كريباإن  :المطالع قال ، فمن يقول باتحادألهل العلمفيها هذه المسألة كثر الكالم 
وهو  ،فالمطلع في الشام غير المطلع في المدينة ،ومن يقول باختالف المطالع ال إشكال عنده ،لم يقتنع بها

ت كثيرة ال سيما مع الحدود الاكوالمسألة فيها إش ،هله مطلع إقليمكل بلد أو  ،همطلع إقليمأن لكل بلد أو المرجح 
 نيب :حدود مثال  قل ،مثال  البلدان المتجاوران بينهما حد سياسي ،لسياسيةالحدود ا نعم ال سيما مع ،السياسية

فهل تصوم تبع الرياض مثال  إذا أعلن  ؟أو هنا حكم تبع هناكالعرر وجهة الشمال واألردن جهات متقاربة هل 
 شكفهذه المسألة ال  ،وقل مثل هذا في كل الجهات ؟الشام ألنها أقرب ا  أو تصوم تبع الرياضدخول الهالل في 

ْهَر  :-جل وعال-يبقى أن في قوله  ،ترتب عليها إشكاالت مع هذه الحدود السياسية هنأ }َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
ا و صوم ((لرؤيته وأفطروا ،ا لرؤيتهو صوم)): -عليه الصالة والسالم- وفي قوله [( سورة البقرة581)] ْمُه{َفْلَيُص 
يته إال برؤ  أو ال يصوم بمعنى أن كل فرد يلزمه أن يصوم ،ألفرادلهذا ليس خطاب  :أوال   ،لرؤيته وأفطروا ،لرؤيته
ية المشرق مع المغرب تتحد رؤ  بحيث اامله، لكن هل هو لمجموع األمة بكمجموعلخطاب لهذا ال  ،بنفسه

قول باختالف العلى  ؟نعم ؟إقليمهفي بلده أو في  ية؟ أو خطاب لكل من تتأتى منه الرؤ والشمال مع الجنوب
د ليس خطاب لألفرا ((يته))صوموا لرؤ : والحديث محتمل ،اآلية محتملة ،والنص محتمل ،المطالع الثاني

 ،على مستوى األفراد كل فرد بعينه ليس خطاب ،ال ،يتهيته بمفرده ويفطر لرؤ بأعيانهم بأن يصوم كل إنسان لرؤ 
نه خطاب لألمة بمجموعها : إلو قلنا؟ إنما هو خطاب للجماعة بكاملها أو للمجموعات كل مجموعة على حدة

هذا ومثل  ،المشرق أو أقصى المغرب ىفي أقصكان  ولو ،ية بهالرؤ  ية من تثبترؤ : إنه يلزم الصيام بلقلنا
كل المسلمين في جميع بقاع  ،هل هم في سائر األرضمن الناس؟  ((الفطر يوم يفطر الناس)): حديث الباب

في  -إن شاء هللا تعالى- هاؤ استيفايأتي  ،بين أهل العلم خالفيةالمسألة  ،في المطلع يتحد معهأو ممن  ،األرض
 .كتاب الصيام
 نعم أو لم تأت   ،الحجة دخل يوم كذاالل ذي جاء من يشهد بأن ه ((واألضحى يوم يضحي الناس))

يته لغيم لكن ما تمكنوا من رؤ  لكقبل ذالهالل وهو في الحقيقة  ،عدة ثالثينالهالل وأكمل شهر الق لم يرو شهادة 
وأضاحيهم يوم  ،وقوفهم صحيح :نقول ،الحادي عشر ووقف الناس في اليوم العاشر وضحوا في اليوم ه،أو شبه

 روع كثيرة يأتي اإلتيان على باقيهافلها مسألة لا، و ناء على هذا الحديثب ،ال إشكال فيها ،يضحي الناس صحيح
  .نعم ،عهافي مواض -تعالى  إن شاء هللا-

الهالل باألمس  افشهدوا أنهم رأو  او ءجا ا  نس عن عمومة له من الصحابة أن ركبأوعن أبي عمير بن "
وهذا  ،داوديغدوا إلى مصالهم" رواه أحمد وأبو  أصحبواذا وا   ،أن يفطروا -صلى هللا عليه وسلم-فأمرهم النبي 

سناده صحيح ،لفظه   "وا 
عليه -خادم النبي  ،نس بن مالك الصحابي الجليلأبو عمير بن أ "وعن أبي عمير بن أنس" :يقول

فعل  ذاايا أبا عمير م)) :-عليه الصالة والسالم-لكن هل أبو عمير هذا هو المخاطب بقوله  ،-الصالة والسالم
  ؟نعم ((؟النغير

 .:......طالب



..... أيهمابعد، ألن هذا..، ر اك أصغذ ،صغيراطب وهو خيوذاك صغير يوم بعد، وذاك صغير 
وأما  ،أنس ومات صغيرا   ، نعم أخنسأ نس وذاك أخو، هذا ابن أكالهما أبا عمير ،كلهم أبا عمير إيه ؟صغير

 اه عاش إلى نهاية القرن سنة ثالثأن أب مع ،بيه زمنا  طويال  عمر بعد أ ،طويال   ا  هذا فعمر بعد أبيه زمن
  .نيعتسو 

صلى هللا عليه -من أصحاب النبي عن عمومة له  -مارضي هللا عنه-عن أبي عمير بن أنس "
 :-صلى هللا عليه وسلم-من أصاحب النبي  ،من صغار التابعين ،هو تابعي ،على كل حال هو تابعي "-وسلم

 "-صلى هللا عليه وسلم-إلى النبي  اجاءو  ا  أن ركب"جمع راكب كصحب جمع صاحب  :الركب "أن ركبا  "
متى  ،الهالل باألمس ارأو  "ايفطرو أن  ...الهالل باألمس فأمرهم اأنهم رأو "يشهدون  ،والركب أكثر من واحد

بعد  ،العيدوبعد خروج وقت صالة  ،بعد زوال الشمس ،بعد الزوال ؟-عليه الصالة والسالم-لى النبي إ اجاءو 
صلى هللا عليه -الهالل باألمس فأمرهم النبي  اأنهم رأو فشهدوا "زوال الشمس وبعد خروج وقت صالة العيد 

ذا "هذا هو يوم العيد  ،ويكون هذا هو يوم العيد ،قبل شهادتهم ،أن يفطرواأمر الناس " أن يفطروا -وسلم وا 
سناده صحيح ،ذا لفظهوه ،داودأحمد وأبو  رواه "أن يغدوا إلى مصالهم أصبحوا على كل حال الحديث  "وا 
ألن صيام  ؛الهالل إال بعد الزوال أو لم يبلغ خبره إال بعد الزوال نعم يلزم الفطر ، فصالة العيد إذا لم يرصحيح

وهل يكون يوم العيد الذي فيه  ،من الغد -صالة العيد-تقضى الصالة  ،ثم تقضى الصالة ،يوم العيد حرام
نعم أو اليوم الذي  ؟الهالل يوم العيد الذي رئي فيه أمس أو اليوم الذي صلوا فيه؟ يوم العيد ؟األمسالصالة أو 

لة صالة العيد تقضى لكن اليوم مسأ، .... ؟ نعمويش يترتب على هذا من الخالف والفائدة ؟حصلت فيه الصالة
ال ما يجوز ال ما يجوزها يا شيخ؟ يجوز صيا ؟الثاني الذي صلي فيه العيد يجوز صيامه وا  طيب إذا  ؟مه وا 

ال ثالثة اثنينحصل مثل هذا في عيد األضحى أيام التشريق بعده    ؟كيف ؟نعم ؟وا 
 .:......طالب

  ؟يش فيهإ
 .:......طالب

أخبار ما تجي ، اليوم االتصالأنت ال تتصور وسائل  صل؟حي ما يمكن ،تأخرت الشهادة إلى مدة طويلة
: إن يوم نعم لكن من فوائد هذه المسألة إذا قلنا ،بار بالوفيات إال بعد سنينالغرباء ما تجيهم األخ ..،إال عقب

ذا قلنا ،نعم ،أال يصام االحتياطويبقى أن مسألة  ،فالثاني ليس بعيدالعيد الذي رئي فيه هالله  ن العيد ما : إوا 
ة عليها قضاء أو امرأ  ،صيام الست...... شخصمن  هنه ال يجوز صيام: إتحصل به صالة العيد نعم قلنا

ال ما يمنع ؟صومن واليوم..... ،ةي قبل البارحالهالل رئ ،: العيد أمسوقالت برا :نقول ؟يمنع وا  ذمة لل ءاحتياطا  وا 
إذا فات  صالة العيد تصلى في اليوم الثانيدليل أن فهذا الحديث  ،من الخالف ما يصام مثل هذا اليوم ا  وخروج

للكالم السابق  ا  إذا صليت في اليوم الثاني تبع ،خبر الهالل إال بعد الزوال أو لم يبلغ ،الهالل وقتها بحيث لم ير
ذا ،فأمرهم أن يفطروا" ؟هل تكون قضاء أو أداء في الغداة إلى " يذهبوا أصبحوا أن يغدوا إلى مصالهم وا 

ال أداء هذا قضاءهل ، فمصالهم ذا قلنا ،: إن العيد أمس يصير قضاءقلنا إذا ؟وا  صلى فيه لذي نه اليوم ا: إوا 
ال  ،وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ال تقضى مطلقا   ،هذا مقتضى هذا الحديث ،هو يوم العيد صارت أداء



إذا فات محلها نعم السنة إذا  والسنةسنة  ،إنها سنة :سيما عند من يقول ال ،خالص ذهب وقتها ،تقضى مطلقا  
ال بالنسبة للمجموع إذا لم يعلموا به إال  ،ال تقضىأن صالة العيد سنة القول بهذا على  ،فات محلها ال تقضى

 ،أما على القول بوجوبها هذا ال إشكال في كونها تقضى ،وال بالنسبة لألفراد فيمن فاتته صالة العيد ،بعد الزوال
من يرى أنها واجبة  ألة في حكم صالة العيد من أهل العلمهذه المس ، والخالف فيال إشكال في كونها تقضى

قول  ،وهذا قول الحنفية ،جب عليه العيد، كل من تجب عليه الجمعة يواجبة على األعيان ،عيانعلى األ
ولمداومة  ،عليها -عليه الصالة والسالم-لمداومة النبي  ؛-رحمه هللا-بن تيمية ااإلسالم  شيخيرجحه  ،الحنفية
فالرجال من  ،خدور بالخروج إليهاوألمره الحيض والعواتق وذوات ال ؛-عليه الصالة والسالم-من بعده  خلفائه

}َفَصلِ  ِلَربِ َك  :-جل وعال-يستدلون بقول هللا  وأيضا   ،إذا أمر بخروج العواتق والحيض فكيف بالرجال ،أولى ببا
أمر بالصالة على أن المراد بالصالة صالة  [( سورة الكوثر2)] }َفَصلِ  ِلَربِ َك َواْنَحْر{، [( سورة الكوثر2)] َواْنَحْر{
من  ،واجب وليست بفرض، فهي قطعيةألن الداللة عليها ليست  ؛وليست بفرض نعم ،وهي واجبة عندهم ،العيد

ذا قام بها من  ،األمة أثموا جمعيا   هافإذا تركت ،أهل العلم من يرى أنها فرض كفاية وليست بواجبة على األعيان وا 
وشعار يسقط بقيام البعض به  ،شعائر اإلسالمشعيرة من  ،ألنها شعار :وقالوا ،يكفي سقط اإلثم عن الباقين

  .هذا كالمهم ،كالجهاد
: يستدلون بالعمومات ،ال يأثم بتركها يؤجر على فعلها ،سنة مؤكدة ،أنها سنة مؤكدة :والقول الثالث

أما  ،يجب من الصلوات غير الخمس نه ال: إوهذا عند من يقول ((خمس صلوات كتبهن هللا في اليوم والليلة))
في اليوم  ن الحصر بالخمس: إأو يقول ،حاديثاأل ت أخرى فيخصص هذا العموم بمثل هذهن يوجب صلوام

وهذا يختلف  ،الليلة ال في العام وال في األسبوع وال في الشهر بالنسبة لليوم والليلة ال يجب غير خمس صلوات
  .متجه ،والقول بوجوبها متجه ،عما يوجب في العام

د منهم أنه ال يعرف عن أح ،دوام عليها وخلفائه من بعده وصحابته -والسالم عليه الصالة-النبي ف
 ،وهذا دليل على تأكدها ،النساءوقيل بوجوبها حتى على  ،-عليه الصالة والسالم-وأمر بها النساء  ،تخلف عنها

 . نعم
يغدوا  ال -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وعن أنس " :-رحمه هللا-قال 

 " أفرادا   ويأكلهن: "وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ،يوم الفطر حتى يأكل تمرات" أخرجه البخاري 
وهذا  "-صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا " يقول: -رضي هللا تعالى عنه-حديث حديث أنس الهذا 

أخرجه  "حتى يأكل تمرات"لى صالة العيد الفطر إعيد يغدوا يوم  يعني ال "ال يغدوا يوم الفطر"يدل على المداومة 
سنادها حسن ،معلقة في البخاري موصولة عند أحمد "وفي رواية معلقة ،البخاري   :في رواية "ا  أفراد ويأكلهن" :وا 

ثه وشيخه ويقتصر على شيخ من حدثه ويقتصر على شيخه أو من حدأما  ،حذف مبادئ السند :معلقة التعليق
فهذه الرواية  ،المتصل إسنادهايعني ذكر  "ها أحمدوصال" كل هذا يسمى تعليقخر اإلسناد ولو إلى آ شيخه

فيأكل واحدة أو ثالث أو خمس  ،خالف الشفع :والوتر ،ا  وتر  ا ،يعني وتر  ،تنص على أن هذه التمرات تأكل أفرادا  
كل  ،مس وتروالخ ،والثالث وتر ،لكن الواحدة وتر ((من تصبح بسبع تمرات)) :ويرجح السبع حديث ،أو سبع



على  ريقتص ،ومنهم من يضره أكل الخمس ،ألن من الناس من يضره أكل السبع ؛على حسب قدرته واستطاعته
  ."ويأكلهن وترا  "لكن يقطع ذلك على وتر  ،يزيدمن ال يضره  على الواحدة ريقتص ،الثالث

تعقب  أن العيد هذاوالحكمة في األكل قبل الصالة  ،لحديث صيغته تدل على االستمرار والمداومةاف
 ،يأكل قبل الصالة ،ان لزوم الصوم حتى يصلي العيد يأكل قبل الصالةالصيام والكف عن األكل فلئال يظن ظ

الحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه  :بن حجر في فتح الباري اويقول 
  .ثم التمر ثم الماء ،ضل من التمروالرطب أف ،ولذا كانت السنة اإلفطار على التمر ،الصوم

أو ألن الحلو  ،الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم الحكمة في استحباب التمر ما في :يقول
ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو  ،ويرقق القلب ،يعبر به في المنامو  ،مما يوافق اإليمان

أو  قهوةعندي تمر عندي  وهللا أنا ما :قالطيب  ،حلو ءو أي شييعني إذا لم يجد تمر عسل مثال  أ ،مطلقا  
  ؟نعم ؟ما المفضل منهما على هذا الكالم ،شاهي

 .:......طالب
، فال يقوم غيره لكن كأن التمر له خصائص ال توجد في غيره ،على هذا الكالم أن المراد الحلو الشاهي

 ،أما التمر التنصيص عليه ألنه حلو هذا مجرد استنباطو  ،الماء ،فإذا عدم التمر يقوم مقامه الماء مقامه،
  .استنباط من واقعه ال يدل عليه النص

 :يقول الناظم
 فطوووووووووووووووووووووووووووووووور التمووووووووووووووووووووووووووووووور سووووووووووووووووووووووووووووووونة

 يحلوووووي منوووووه سوووووونه نفووووواز بووووواألجر موووووو
 ج
 

 رسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هللا سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونه 
..................................... 

 جج
 

 ،مع وجوده إلى غيره فال يعدل عنه ،متأكدال فاإلفطار عليه هو ،فال شك أن التمر هو الثابت في النص
يسوغ له أن يفطر  ،فال شك أن مثل هذا يسوغ له أن يفطر على غيره ،إال إذا كان اإلنسان يضره أكل التمر

 ،هؤالء يعانون من الفطور على التمر -نسأل هللا السالمة والعافية-والمرضى مرضى السكري  ،على غيره
كل حال إذا تصور  ىوعل ،وتكثر األسئلة عن اإلبر قبل اإلفطار ،العالجاتبأكل األدوية و  ون تجدهم يباشر 

 ،حتى الشوكة يشاكهاإذا كان األجر مرتب  ،اإلنسان األجر المرتب على المرض سهل عنده كل مرض
وما  ،فليصبر وليحتسب ،المرض الذي ابتلي بهإلى إضافة  ،استعمال هذه اإلبرة أنها شوكة يستحضر أنه مع

ما يقدره هللا و  ؟ألن اإلنسان ما يدري عن المصلحة أين تكون  ؟هذا خير له في دينه وديناه وما يدريك يدريك أن
  .ويسلم على اإلنسان عليه أن يرضى -جل وعال-

 بموووووووا قووووووودر الووووووورحمن واشوووووووكره واحمووووووود     ج  كوووووووووون صووووووووووابرا  للفقوووووووووور وادرع الرضووووووووووا
 ج

 ج

، وما يدريك فون لوجود مثل هذا المرضويتأف ،اإلفطار أناس تضيق بهم الحياة ذرعا  وقت ألنه يوجد في 
، ما المرض أو قدر لك منزلة بالجنة ال تبلغها بعملك إال بمثل هذا ،لهيةإساق لك منح  -جل وعال-هللا  لعل

  .لآلخرةبالنسبة  ءشي كلها كال يانوالد ؟يدريك
 .الحديث الذي يليهو 



وتر محبوب في الشرع وال ((وتر يحب الوتر هللا نإ))فراد فال شك أنه جاء في الخبر أما كونها وتر وأ
 . نعم ،في جملته
وال  ،يوم الفطر حتى يطعم ال يخرج -صلى هللا عليه وسلم-كان النبي  :وعن ابن بريدة عن أبيه قال"

  "بن حباناوصححه  ،يطعم يوم األضحى حتى يصلي " رواه أحمد والترمذي
عليه الصالة -كان النبي  :قال"، يشهد لما قبله ،نعم وهذا حديث بريدة بن الحصيب يشهد لما قبله

لكن  ،ال يطعم مقتضاه أي طعام ،وتكون وترا   ،التمرات ؟يشيطعم إ "ال يخرج يوم الفطر حتى يطعم -والسالم
حتى  ،يوجد ما نص عليه يدخل في العموم لكن إذا لم ،بشأنه والعناية به لالهتمامأولى األطعمة ما نص عليه 

نا الحكمة في تقديم فر وع "ال يخرج يوم الفطر حتى يطعم" :يقول ،هذا تطبيق عملي، شاء هللا مايطعم تطبيق هذا 
يطعم يوم األضحى حتى  وال"، وتاله فطر واجب ،تقدمه صيام واجب ألن ؛الطعام يوم الفطر على الصالة

رع تعجيل ش   ولذا ا،لكي يبادر بذبح أضحيته واألكل منه ،ال يطعم حتى يصلي األضحىيوم عيد  "يصلي
ليتمكن من األكل قبل الفطر وليعجل في ذبح أضحيته في  ؛تعجيل صالة األضحى وتأخير الفطر ،األضحى

 -من صالة العيديعني - إذا رجعكان و " :راوية البيهقي يقوله أحاديث في في ،أحاديث هالباب في ،يوم األضحى
وتأخير األكل يوم األضحى  ،الفطر قبل الصالةففي الحديث دليل على شرعية األكل يوم  "أكل من كبد أضحيته

أيام واألضحى مسبوق ب ألن الفطر مسبوق بصيام ؛ليأكل من أضحيته ،إلى ما بعد الصالة ليأكل من أضحيته
لماذا ال يشرع األكل  ،لصيام ا  إذا صام العشر أو صام يوم عرفة كان يوم العيد متعقب :لكن قد يقول قائل ،فطر

  ؟نعم ؟الفطر قبل الصالة مثل عيد
 .:......طالب

 يشرع بعد الصيام وأيضا   ،الصيام سنة املزم فهذوليس  ،الصيام ليس بواجب ،نعم الصيام ليس بواجب
-نعم فيشرع له أن يأكل من أضحيته لفعله  ،األضحى عبادة التي هي النسك األضحيةعيد الصالة صالة  بعد

وال  ،أنه ال يخرج يوم الفطر حتى يطعم -ى هللا عليه وسلمصل-طردة ولكون عادته الم ،-عليه الصالة والسالم
عليه الصالة -تساء بالنبي ئلك إال مجرد اإلقتداء واإل، ولو لم يكن في ذيطعم يوم األضحى حتى يصلي

  .نعم ،لكفى -والسالم
خير اليشهدن  ،أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين": قالت -ارضي هللا عنه-وعن أم عطية "
  "" متفق عليهل الحيض المصلىويعتز ،المسلمينودعوة 

هذه صحابية  ،بنت الحارث أو بنت كعب -بالتصغير والفتح-بة عطية وهي ن سيبة أو َنسي أمحديث 
ال سيما حديث تغسيل  ،مرجع للصحابة والتابعين في بعضها ،في بعضها ا  وصارت مرجع ،جليلة روت أحاديث

ن يسألونها عن كيفية تغسيل فصار الصحابة والتابعو  -عليه الصالة والسالم- النبي ابنةفإنها غسلت  ،الميت
 ، -عليه الصالة والسالم-وهو النبي  ،مر للعلم به، حذف اآلللمجهول مبني "أمرنا" :قالت"أم عطية هذه الميت، 

را  أن الصحابي إذا ومر بنا مرا "أن نخرج العواتق -صلى هللا عليه وسلم-أمرنا رسول هللا " :لبخاري في رواية ل
ألن الصحابي ال يطلق األمر والنهي إال لمن له األمر  ؛أمرنا أن نفعل كذا حكمه الرفع ،أمرنا حكمه الرفع :قال



: مر كما في الرواية األخرى وأما إذا صرح باآل ،-صلى هللا عليه وسلم-وهو النبي  ،والنهي في مثل هذه المسائل
 قطعا .فهو مرفوع " -وسلمصلى هللا عليه - أمرنا رسول هللا"

 قوووووووووووول الصوووووووووووحابي مووووووووووون السووووووووووونة أو
 بعوووووووووووووووود النبووووووووووووووووي قالووووووووووووووووه بأعصوووووووووووووووور   

 جج
                   جج

 نحووووووووووو أمرنووووووووووا حكمووووووووووه الرفووووووووووع ولووووووووووو 
................................... 

 
 ج

، كذاافعلوا  ،"افعلوا كذا: "كقوله -صلى هللا عليه وسلم-وأمرنا رسول هللا  ،مرارا   المسألة مرتالمقصود 
لقول من  لتفاتال او  ،" وال فرق بين صيغة األمر وبين التعبير عن األمر"أخرجوا العواتق والحيض :كأنه قال

األلفاظ ألن الصحابة أعرف بمدلوالت  ؛لمثل هذا القول التفاتال  ،نه ال حجة فيه حتى ينقل اللفظ النبوي : إيقول
 ،من تلبسن بالحيض :والحيض ،البنات األبكار البالغات :العواتق "أمرنا أن نخرج العواتق والحيض"الشرعية 

معروف  ،وصف معروف في المسلمينوذوات الخدور والمخدرات  ،واتي ال يبرزن إلى األسواقلال :ات الخدورو وذ
وخروج النساء على  ،يوجد من النساء من ال تخرج البتة ،ويوجد في بعض الجهات إلى اآلن ،بين المسلمين
  .وهللا المستعان ،وهي على خالف األصل ،برزة ،المرأة التي تخرج برزة ىمست ،خالف األصل

{ وهذا على خالف األمر اإللهي ،اآلن تجد النساء ال يقر لهن قرار في البيوت ( 33)] }َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ
ة خميس وليلة أتم ليلالجمعة تجدها كأنها في م ةرأة في بيتها ليلة الخميس أو ليلولذا لو تجد الم [سورة األحزاب

 ،فئة من الناس أو طائفة من الناسيقال: هو ب ما ،جميع الناس على هذا؟! مع األسف جمعة تجلس في البيت
 ،خدور فاألصل أن النساء ذوات ،وعبث بالموازين الشرعيةوال شك أن هذا قلب للحقائق،  ،ل الناس على هذاك

 . حاجة راجحة ال مانعإذا كان هناك ، نعم مأمورات بالقرار في البيوت
 ،الخير من مجموع ما يحصل يشهدن "الخير يشهدن -في العيدين- أمرنا أن نخرج العواتق والحيض"

 ،والمأمن داعي "المسلمين "ودعوة: ولذا قال ،هاائعتأمين على دو  ،بالخطبة من انتفاع   ،من الصالة وغيرها
 ،أو امرأة صالحة تكون مستجابة الدعوة ،جاب الدعوةعله أن يوجد في هذا الجمع رجل يكون مست ،والمأمن داعي

ما  "الخير دنه"يش: ولذا عمم قال ،ال يقدر قدرها ،شك أنه مشتمل على مصالح المواطن ال فشهود مثل هذه
 .الخير من مجموع ما يحصل ، فيشهدنالحيض ال تصلي ،ألن منهن من ال تصلي ؛الصالة فقط : يشهدنقال

يدل على أن الخطب ينبغي أن تشتمل على الدعاء الذي يؤمن عليه من قبل  فيه ما "ودعوة المسلمين"
ويعتزل الحيض  ،ودعوة المسلمين ،الخير "يشهدنجوا إلى ربهم راغبين راهبين خر  ..،جاءهؤالء األخيار الذين 

 ،لحيض ولذوات األعذار أماكن مخصصة لسماع الخير والدعوة، فيكون ليعتزل الحيض المصلى "المصلى
ألن الحائض ال يجوز لها أن تمكث في  ؛خارج المسجد ،ولمجالس الذكر لكن خارج المسجد ،ضور الدروسولح

فإن كان مصلى العيد وال تثبت له جميع  "ويعتزل الحيض المصلى"ال يجوز لها أن تمكث في المسجد  ،المسجد
ن قال بعضهم ،مسجدهو أقل من المسجد في األحكام يعتزله الحيض فمن باب أولى ال ،أحكام المسجد ن : إوا 

مطالبة  تليسفتضيق على الناس  لئال ؛الناس ع الصالة التي يصلي فيهموض ،المراد بالمصلى موضع الصالة
 .لكن هذا فيه بعد ،بالصالة فكونها تجلس في مصالهم تضيق عليهم

األصل  ؟عيدفما حكم إخراج النساء إلى صالة ال ،األصل في األمر الوجوب "أمرنا أن نخرج العواتق"
ذا أمر بإخراج العواتق وربات  ،ففيه دليل على وجوب إخراج النساء إلى صالة العيد ،في األمر الوجوب وا 



وهذا القول الذي هو  ،واألصل في األمر الوجوب ،فال شك أن أمر الكبار من العجائز من باب أولى ،الخدور
اهر ، وهو ظوقال به جمع من السلف ،مر وعليإلى أبي بكر وع ،وجوب إخراجهن منسوب إلى الخلفاء الثالثة

واألمر هذا مصروف من الوجوب إلى  ،إن أخراج النساء لصالة العيد سنة مؤكدة :ومنهم من يقول ،النص
إخراج صالة العيد؟ لعلة في حضور النساء ا ما ،الصارف العلة ،الصارف العلة ؟الصارف له ما ،االستحباب

وهل حضور الدعوة والتأمين  ؟فهل شهود الخير واجب "لخير ودعوة المسلمينيشهدن ا"النساء إلى صالة العيد 
إذا قال لك أبوك  ،إذا  أصل األمر ليس بواجب ،بأمر ليس بواجبفكونه علل  ةواجب؟ العلة ليست بعليها واجب

مرده يعني كونك تأكل هذا أمر  ،أو احضر السوق لتربح ،نعم احضر لتأكل مثال   ،احضر :أو من تلزمك طاعته
 ،معنا : تعال اتغدىكالداتصل عليك و  ،إذا قال لكيعني  ،، قد ال تكون بحاجة إلى أكلال تأكل نعم أو ،إليك

العلة التي من  هل يكون هذا األمر للوجوب وقد عرفنا ،سبقته بالغداء ،وأنت سبق أن تغديت ا،احضر لتأكل معن
أو علل بأمر واجب حمل األمر على  ،غير تعليلاحضر من  :لكن لو قال ،يكون للوجوب ال ؟نعم ؟أجلها أمر
 ،وهذا قال به جماعات من أهل العلم ،السنية االستحبابفالصارف لألمر من الوجوب إلى  ،واللزوم الوجوب

ن األمر بإخراجهن في أول : إقالوا ،منسوخ ،يرى بعضهم أن األمر بهذا الحديث منسوخ ،جماعات من أهل العلم
رهاب العدو في المسلمين قلة، فأمرن لما كان  في أول اإلسالم ،األمر يرد على لكن  ،بالخروج لتكثير السواد وا 

يعني لو  ،المرأة تطمع ،ألنها ليست بصدد قتال وال جهاد وال تكثير سواد ؛لعدوا إرهاب لهؤالء بأن المرأة ليس فيه
وقد أفتت أم عطية  ،ه العلة عليل جدا  والتعليل بهذ ،فالقول بأنه منسوخ ال وجه له ،ما بعدنها تطمع العدو : إقيل

  .-عليه الصالة والسالم-بهذا بعد وفاة النبي 
وجاء  ((ال تمنعوا إيماء هللا بيوت هللا)): خروج المرأة إلى المسجد جاء فيه األمر في مثل هذا الحديث

لمنعهن عن ما أحدث النساء  -صلى هللا عليه وسلم-النبي  : "لو رأى-ارضي هللا عنه-في قول عائشة 
ن بأ :يستدل به من يقول "ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد -صلى هللا عليه وسلم-النبي  "لو رأى "المساجد

عليه -الخبر نص على أن النبي  :يقول دل به الطرف األخرتسلكن ي، المرأة إذا كانت مثار فتنة ال تحضر
وعلى  ،أن النساء سوف يحدثن -جل وعال-على هللا  ف، ولم يخما منع النساء ،ما منع النساء -الصالة والسالم

تأمر  الهدي فمثل هذه لزمت السنة ولزمتأما من  ،كل حال من أحدثت تمنع للمفسدة المترتبة على حدثها
  .نعم ،بالخروج وتؤجر عليه

ر وعمر يصلون وأبو بك -صلى هللا عليه وسلم-كان النبي  -مارضي هللا عنه-وعن ابن عمر "
  "" متفق عليهبل الخطبةالعيدين ق

كان " :بن عمرايقول  ،وأما بالنسبة للعيدين فالصالة قبل الخطبة ،نعم الجمعة الخطبة فيها قبل الصالة
وهذا ظاهر في أن تقديم الصالة  "وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ولم يحصل وال مرة  ،-عليه الصالة والسالم-النبي  دة المتبعة عنه هو القاعدة والجاألن ؛على الخطبة واجب
خطبة إن  :قد يقول قائل ،كما أن الواجب في صالة الجمعة أن تقدم الخطبة ،واحدة أنه خطب قبل الصالة

بدليل أنه يخير اإلنسان بين حضورها وبين  يست بواجبةخطبة العيد ل ،وخطبة العيد ليست بواجبة ،الجمعة واجبة
هذا حديث ال  ، ومن أحب أن يذهب فليذهب((فليجلسلخطبة إنا نخطب فمن أحب أن يجلس ل)) نصرافاال



وأما الجمعة فال يجوز الكالم  ،بإسناد ال بأس به والنسائي وابن ماجه داودمخرج في السنن عند أبي  ،بأس به
 على كل حال هذه ،مأعظشأنها  وال النهي عن المنكر يدل على أن ،وال األمر بالمعروف ،وال مس الحصى ،فيها
واختلف في أول  ،وحصل تقديم الخطبة على صالة العيد ،فمن قدم الخطبة على صالة العيد خالف السنة ،السنة

أنكر  ،وهو على المنبر ،وأنكر عليه أبو سعيد ،فجاء في صحيح مسلم أنه مروان ،من قدم الخطبة قبل الصالة
أمنت الفتنة ولم يترتب على مثل هذا اإلنكار مفسدة أعظم منها فال بأس  فإذا ،عليه أبو سعيد وهو على المنبر

أو خشي أن  ،لكن إذا خشي اإلنسان على نفسه ،وله مواقف من هذا النوع ،فعله الصحابي الجليل أبو سعيد ،به
ير ويبين وينصح في غ ،يترتب على فعله منكر أعظم مما زاوله أو مفسدة عظيمة فإن مثل هذا يسعه السكوت

 .الموضعهذا 
ومراسيل الحسن  ،ل هو من مراسيل الحسنوروى بعضهم ب ،في صحيح مسلم مروان قدم الخطبة

ال ما يعتبر  ،من خطب قبل الصالة عثمان لمراسيل الحسن ضعيفة أن أو  ،ضعيفة لكن هل يعتبر مرسل وا 
فهو مما يروى  ،أدرك القصة ال يعتبر مرسال  ما دام ،دام أدرك الحسن أدرك القصة ما يعتبر مرسلا م ؟مرسل

 ،من خطب قبل الصالة عثمان لأو  :فيقول الحسن ،بل صرح بعضهم أن سنده جيد إلى الحسن ،عن الحسن
في  رتإن ثبت عنه هذا فلتمسوا له أن الجموع كث ،تأول إن ثبت عنه هذا -رضي هللا عنه-يعني عثمان 

 .فأراد أن يدرك الناس الصالة فقدم الخطبة ،منها ءوكثر من تفوته الصالة أو يفوته شي ،المدينة
))عليكم بسنتي  ، أمرنا باإلقتداء بهفهو خليفة راشد -رضي هللا عنه-على كل حال إن ثبت عن عثمان 

عليه الصالة -ألن النبي  ؛فال يدخل مثل هذا في حيز البدعة ((ن من بعدييالخلفاء الراشدين المهدي وسنة
عليه الصالة -بتة عن النبي االسنة الث تعارضت سنة الخلفاء الراشدين مع إذا ويبقى أنه ،سماه سنة -والسالم
له  مشهود ،، وهو خليفة راشدله اجتهادات -رضي هللا عنه-وعثمان  ،يقدم المرفوع ،يقدم المرفوع -والسالم
نما يقال ،أنه بدعةفال يقال عن فعله  ،بالجنة الفت ما ثبت عن هو سنة لكنها خو  ..،؛ ألنه مخالف لمامرجوح :وا 
ولم يقل بها أحد من أهل العلم لمخالفتها لما ثبت  ،ولذا لم يعمل بها من بعده ،-عليه الصالة والسالم-النبي 

قال به  ،بخالف األذان األول يوم الجمعة لعدم المخالفة قال به أهل العلم ،-عليه الصالة والسالم-عن النبي 
ذين قدموا الخطبة على الصالة فألن الناس كانوا ينصرفون عن استماع ال ، وأما من بعده من بني أميةأهل العلم
سواء كان بحق أو بغير  ،مما ال يطيقه كثير من الناس ،من الكالم على بعض الناس ءألن فيها شي ؛خطبهم

يستمعون لمثل هذه  فكون الجيل األول ال ،لكن مثل هذا الكالم ال سيما في األخيار ال يطاق بال شك ،حق
يمكن  ألنه ال ؛اع خطبهم فقدموها على الصالةمسوا أن يلزموا الناس بر ضطفا ،ب ال شك أنه عين الحكمةالخط

  .نعم ،ليس بمبرر ،هذا ليس بمبررحال ل ، وعلى كأن ينصرف وهو ما صلى
، لم صلى يوم العيد ركعتين -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -مارضي هللا عنه-وعن ابن عباس "

  "" أخرجه السبعة بعدهايصل قبلها وال
صلى -أن النبي  -مارضي هللا عنه-وعن ابن عباس " :-رحمه هللا-بن عباس يقول المؤلف احديث 
 ،وهذا محل إجماع أن صالة العيد ركعتان ،صلى يوم العيد ركعتين "صلى يوم العيد ركعتين -هللا عليه وسلم

وهل تقضى  ؟قضى على صفتها وهذا قول األكثرهل ت ،والخالف في قضاء صالة العيد ،العيد ركعتان ةصال



"من فاتته صالة العيد مع اإلمام  :وروى الطبراني عن ابن مسعود أنه قال ،قيل بهذا ؟أربعا  كالجمعة إذا فاتت
صلى ظهر تإذا فاتته  قياسا  على الجمعة ،أربعا  يعني قياسا  على الجمعة ، فليصل" رجاله ثقاتا  فليصل أربع

"صلى قبل العيد  ذا  القضاء مثله، يحكي األداء واألداء ركعتين إل في القضاء أنه يحكي األداءلكن األص ،أربع
 ال قبلية وال بعدية،، ةوال بعدي صالة العيد ال راتبة لها ال قبليةدليل على أن  "قبلهما وال بعدهما ركعتين لم يصل

 ا ، مطلقعد ارتفاع الشمس وأراد أن يصلي نفال  لكن إذا دخل مصلى العيد قبل اإلمام في وقت تجوز فيه النافلة ب
  ؟لكأو تحية للمصلى فهل له ذلك أو ليس له ذ

 .:......طالب
على كل حال المسألة خالفية الحنابلة  ،يعني ال تثبت له أحكام المسجد ؟..ليس له المصلى ؟ذالما ،نعم

 ،بخالف مصلى الجنائز الجبانةمصلى العيد المسجد وتثبت له أحكام  ،يرون أنه مسجد ،يرون أنه مسجد
 الحنابلة لو صليت العيد في المسجد ماعند  ،قبل العيد ال قبلها وال بعدها حتى في المسجد وعندهم أنه ال صالة

لكن هل هذا  ،قبلها وال بعدها صلى العيد لم يصل -صلى هللا عليه وسلم-ألن النبي  ؛صالة تحضر تجلسفي 
عليه -ن النبي : إألنه لقائل أن يقول ؛تشريعالأو لبيان  -صالة والسالمعليه ال-وصف ألمر حصل من النبي 

ألنه دخل لصالة  ؟أليس لقائل أن يقول ذلك ،قبلهما وال بعدهماصلى الجمعة ركعتين لم يصل  -الصالة والسالم
 :لأنا أقو  ،-عليه الصالة والسالم-الجمعة رقي المنبر وخطب وصلى ركعتين وخرج وصلى ركعتين في بيته 

لجمعة ركعتين لم صلى ا -عليه الصالة والسالم-ن النبي أن يقول: إ هل هذه مجرد وصف للواقع كما للواحد منا
  ؟مثل اإلمام -عليه الصالة والسالم-أو يكون من كان وصفه كالنبي  لجميعيشمل ا فهل هذا ،قبلهما يصل

انشغل بصالة  ،سجد فصلى العيددخل الم ،وصفت حاله باعتباره إمام -عليه الصالة والسالم-النبي 
لكن هل يشرع  ،شرع لإلمام أن يصلي قبل العيد وال قبل الجمعةيدخل للجمعة فانشغل بالخطبة ولذا ال  ،العيد

 ؟((هل صليت ركعتين)) :قال له -عليه الصالة والسالم-النبي  ،لكن يصلي قبل الجمعة؟ بل يأمر بذللمأموم أ
عليه الصالة -وأن هذا مجرد وصف لحال النبي  ؟فهل العيد في حكمها ((قم فركع ركعتين)) :ال قال :قال

دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي  ))إذا وتبقى النصوص األخرى في مواطنها ،ا  عتباره إماماب -والسالم
اوم وال يق ،تحية المسجد ،فال إشكال أن األمر بالتحية متجه ،أما إذا كانت صالة العيد في المسجد ((ركعتين

صلى هللا -لكن النبي  ،تساءئواإلاإلقتداء  ، نعم األصلاألمر بالتحية مثل هذا النص الذي فيه مجرد الوصف
فيقتدي به  ،أنه إمام للمسلمين باعتباروحال  ،عتباره إمام في الصالةاحال ينظر إليه ب ،له أحوال -عليه وسلم

ة لجميع و وحال باعتباره أسوة وقد ،مور في الحالة الثانيةأئمة الصالة في الحالة األولى وأئمة اإلسالم ووالة األ
  .الناس

ربنا ولك )) ((سمع هللا لمن حمده)) :قال -عليه الصالة والسالم-نبي يعني إذا قال اإلمام باعتبار ال
لكن  ،باعتباره إمام وال يجمع بينهما إال إمام ومنفرد ؟نعم ؟اإلقتداء لألمة كلها أو لألئمة فقطهذا هل  ((الحمد
سمع هللا لمن  :مفاده أن المأموم ال يقول ((اللهم ربنا ولك الحمد: فقولوا ،سمع هللا لمن حمده :فإذا قال)) ؟مأموم
بما هو  لينشغ ،..فاإلمام ال يتنفل قبل العيد وال قبل الجمعة وال قبل ،ا  عتبار وصفه إماماوهنا هذا ب ،حمده

أما المأموم فإذا دخل قبل اإلمام إن كان مسجد فال يجلس  ،-المعليه الصالة والس-كما انشغل النبي  ،بصدده



ن كان ليس بمسجد مجرد مصلى أو صحراء فيختلف األمر ،حتى يصلي ركعتين منهم من يطلق أنه ال  ،وا 
 ،ومنهم من يفرق بين المسجد والمصلى ،صالة ال قبل العيد وال بعدها في المسجد وال في المصلى وال في البيت

 ذا رجع ال بأس.في بيته إ فيصلي ،يفرق بين المسجد والبيتومنهم من 
ال في المسجد وال في المصلى وال في العيد أنه ال يصلي بعد  "وال بعدهما" :ومقتضى عموم النفي

في بيته  على أنه كان يصليبل جاء ما يدل  ،في بيته لكن ال يلزم منه أنه ال يصلي ،عموم النفي هنا ،البيت
فيحمل  ،صححه الحاكم ،بعد العيد ركعتين في بيته يصليكان  -صلى هللا عليه وسلم-د أنه من حديث أبي سعي

 ،هعن مفاد هذا الحديث لألمر بتحيت فيبقى المسجد خارج " يعني في المصلى،قبلهما وال بعدهما : "لم يصلقوله
ألنه ليس  ؛اإلنسان ال يصليالنسبة للمصلى فاألولى أن وأما ب ،ال يعارض بمثل هذا ،األمر بتحية المسجد ثابت
ن أمر الحيض باعتزاله ،له جميع أحكام المسجد وهو  ،فال تثبت له جميع أحكام المسجد المعروف بحدوده ،وا 

 نعم.  ،لهأما المصلى لو استغني عنه أمره س ،صالة ال يجوز بيعهلأيضا  موقوف ل
 .:......طالب

األوقات المضيقة  ،ا مرارا  ال ينبغي أن يصلى فيهااألوقات المضيقة التي ذكرنه ،يال يصل ،ال ما يصلي
أو يدخل  ،أو ال يدخل في مثل هذا الوقت ،إما أن ينتظر حتى يخرج الوقت ا،فيه ألحد  أن يصليال ينبغي 

 ،وأن نقبر فيهن موتانا ،ينهانا أن نصلي فيهن -صلى هللا عليه وسلم-ثالث ساعات كان رسول هللا : "ويجلس
  .مثل هذا األوقات المضيقة ال صالة فيها ".. إلى أخره،ازغة حتى ترتفعبحين تطلع الشمس 

 .:......طالب
 ؟كيف
 .:......طالب

وصلى  طاف بعد الصبح -رضي هللا عنه-عمر  ،ولو كانت ذات سبب ،حتى ولو كانت ذات سبب
الثالثة  وقاتفاأل ،ذات سبب وهي صلى الركعتين بذي طوى  ،خروج الوقت المضيق نتظري ،ذي طوى الركعتين ب

  .نعم ،المضيقة ينبغي أن يتقيها اإلنسان بقدر المستطاع
واصله في  ،داود" أخرجه أبو ةصلى العيد بال أذان وال إقام -صلى هللا عليه وسلم-وعنه أن النبي "
  "البخاري 

صلى هللا عليه -أن النبي " -رضي هللا تعالى عنه-صحابي الحديث السابق  ،يعني ابن عباس "وعنه"
 :في الموضع الثاني -مارضي هللا عنه-في األول قال  ،-رضي هللا عنه-وعنه " :يقول "صلى العيد -وسلم
 واألب...... االبنيعني  -مارضي هللا عنه-عن ابن عباس  :قاليعني لو صرح ف ،-رضي هللا عنه-عنه 
عن ابن  :لكن لما قال نه""رضي هللا ع :فقال ،فضمير الدعاء يعود إلى واحد ،إلى واحد الضمير يعود ،واحد

 عباس ذكر االبن وذكر األب ثنى الضمير.
وأصله في  ،داودأخرجه أبو  "صلى العيد بال أذان وال إقامة -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي "
لتأذين فا ،وهو دليل على عدم شرعية األذان واإلقامة لصالة العيد ،وعلى كل حال الحديث صحيح "البخاري 

 ،ر فيهاوينظ يأمر بتسوية الصفوف ،فمجرد ما يدخل اإلمام يشرع في الصالة ،لك اإلقامةوكذ عةلصالة العيد بد



أنه أذن في عهده  -عليه الصالة والسالم-ولم يثبت عن النبي  ،ثم يكبر تكبيرة اإلحرام بدون أذان وال إقامة
رضي -صالة العيد معاوية ل المسيب أن أول من أحدث األذانوعند ابن أبي شيبة عن سعيد بن  ،لصالة العيد

 ،نعم ،حدثني من ال أتهم :وأحيانا  يقول ؟عند الشافعي وه الثقة من، ومثله رواه الشافعي عن الثقة ،-هللا عنه
 ،الجمهور دعنوهو ضعيف  ،إبراهيم بن أبي يحيىهذا  ،المتهم في دينه: حدثني الصدوق في حديثه وأحيانا  يقول

صالة ل أن أول من أحدث األذانعن سعيد بن المسيب بن أبي شيبة ال بأس به اعلى كل حال العبرة في إسناد 
  .العيد معاوية

، وعلى كل حال هذا اجتهاد مرجوح ،لكداعية لذ أن الحاجة ارق الناس رأو وتف ،لدانكأنه لما توسعت الب
ابتدع  :وليعني ليس من األدب أن نق ،صح عنه فعل صحابي خالف السنة نوعلى كل حال هو فعل صحابي إ

بن المنذر أن أو من أحدثه زياد في اى و ور  ،نعم أخذ به بعده الحجاج ،خالف السنة :إنما نقول ،وهو بصحابي
بن  إبراهيموروى الشافعي عن الثقة يبقى أن الثقة عنده  ،وهناك أقوال أخرى أن أول من أحدثه مروان ،البصرة
يأمر  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  مرسال   عن الزهري وهو ضعيف عند جماهير أهل العلم  ىيحيأبي 

ضعيف جدا  عند  ،لكن فيه إبراهيم بن أبي يحيى هذا ،مثل الكسوف ،الصالة جامعة :المؤذن في العيد أن يقول
العيد بال أذان  يصلي -عليه الصالة والسالم-ويبقى أن النبي  ،فال تقوم به حجة ،وهو أيضا  مرسل ،الجمهور
نما  ،فال يجوز التأذين لصالة العيد وال اإلقامة لها ،لكلم يثبت أنه أمر بذ، و وال إقامة صلى دون أذان وال توا 

ن كان ضعيف ،الصالة جامعة لهذا الخبر :ال مانع من أن يقال :منهم من قال ،إقامة على صالة  ا  قياس ا  وا 
  .نعم ،اسال يدخلها القي ،بادات ال يدخلها القياسعأن ال األئمةلكن يصرح  ،الكسوف
قبل العيد  ال يصلي -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا " :قال -رضي هللا عنه-وعن أبي سيعد "

  "بإسناد حسن ابن ماجه" رواه فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ،ئا  شي
 ...وعنه قال

 أكمل يا شيخ؟
  .ال، ال

قبل  كان ال يصلي -صالة والسالمعليه ال-أن النبي "هذا حديث أبي سعيد الذي سبقت اإلشارة إليه 
التعجيل ؛ ألن اإلمام ال يشرع له الحضور و صالة العيدوينشغل بالصالة ب ،فليس لها راتبة من جهة "العيد شيئا  

صالة  المصلى فيشرع فيمباشرة يدخل  -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛ال لصالة الجمعة وال لصالة العيد
وال  ،ال ينشغل بصالةف ،إذا دخل الجمعة رقي المنبر مباشرة ،المنبررقي معة فييدخل المسجد يوم الج ،العيد

 .إنما يدخل وقت الحاجة إليها ،يشرع بالنسبة لإلمام أن يبكر لصالة العيد وال الجمعة
 "فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ،ئا  ال يصلى قبل العيد شي -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا "

الساعة األولى في وأنه إن جاء إلى الجمعة  ،اإلمام كغيره مطالب بالتبكير إلى صالة الجمعة أن منهم من يرى 
وأن  ا،هذمنهم من يرى  ،وأنه إذا جاء وقت الخطبة خرج ثم دخل ،إلى أخر الحديث ..بدنة كان كمن أهدى

 .وقت الخطبةأنه ال يدخل قبل  -عليه الصالة والسالم-لكن الثابت عنه  ،النص شامل له ولغيره



 ،إسناده ال بأس بهأن حديث تقدم الهذا و  "صلى ركعتين منزلهفإذا رجع إلى  ئا ،قبل العيد شي "ال يصلي
كما كان يفعل إذ : إنها مرتبطة بالصالة وهاتان الركعتان إن قلنا "بإسناد حسن "رواه ابن ماجه :يقول الحافظ

ن قرجع من صالة الجمعة صلى ركعتين في بيته على كل  ،سعة فاألمر في نها ركعتا الضحى مثال  إ :لنا، وا 
لم يكن  -عليه الصالة والسالم-ألنه في المصلى ثبت أنه  ؛الصالة مشروعة بعد العيد في البيت ال في المصلى

  .، نعميعني في موضعها ،يصلي قبلها وال بعدها
يوم الفطر واألضحى إلى يخرج  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا " :قال -رضي هللا عنه-وعنه "
" هم ويأمرهمظوالناس على صفوفهم فيع ،ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ،يبدأ به الصالة ءوأول شي ،المصلى

  "متفق عليه
صلى هللا -كان رسول هللا " :قال -رضي هللا عنه-أي عن أبي سعيد صحابي الحديث السابق  "وعنه"

ففيه دليل على شرعية  ،رج يوم الفطر واألضحى إلى المصلىوهذا ديدنه أنه يخ ،هذه عادته "-عليه وسلم
يخرج يوم الفطر ويوم  -عليه الصالة والسالم-كان ألنه  ؛شرعية الخروج إلى المصلى ،الخروج إلى المصلى

نعم عند  ،والصالة في المساجد تعطيل لهذه السنة ،هي سنة فالصالة في المصلى ،األضحى إلى المصلى
رج يوم الفطر واألضحى يخ"طر أو برد شديد فمثل هذا يسوغ أن تصلى األعياد في المساجد الحاجة مثال  عند م

بالخطبة  ةءوالبدا ،بالصالة هي السنة ةءفالبدا ،ال الخطبة كما تقدم "يبدأ به الصالة ءوأول شي ،إلى المصلى
س على جلوسهم في النا "والناس على صفوفهم ،ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس"خالف السنة  ،خالف السنة

 .وينهاهم "ويأمرهم"ويذكرهم  "فيعظهم" صفوفهم بعد الصالة
هم فيها ويذكرهم خطبة يعظ ،لك يخطب فيهم، ثم بعد ذوهكذا ينبغي لإلمام أن يصلي بالناس العيد

 ،وينبه على ما عندهم من أخطاء ،ويحذرهم منها ،اتويذكر ما عندهم من مخالف ،-جل وعال-ويخوفهم من هللا 
 .ويحثهم عليه ،ويأمرهم به ،دلهم على الخيروي

هن ويأمرهن ظبعد أن يفرغ من الرجال يأتي إلى النساء فيذكرهن ويخوفهن ويع ،لك يأتي النساءثم بعد ذ
عليه الصالة -فلما فرغ النبي  ،فالخطبة من خصائص الرجال ،ويحذرهن مما هو منتشر بينهن ،بالصدقة
 النساء. ويعظ ،، ويذكر النساءل إلى أن يخطب في النساءنتقمن خطبته في الرجال ا -والسالم

ال فبإمكانهومن خصائص الرجال ،فهذا من شأن الرجال  النسوة أن  ىحدأن يكل األمر إلى إ ، وا 
  .نساءللكن الخطابة للرجال ليست ل ،خطبن في النساءي

والناس على صفوفهم "ه يعني يستقبلهم بوج "يقوم مقابل الناسالة ثم ينصرف فيبدأ به الص ءأول شي"
 ،أخطاء وبيان ما عندهم من ،النهي والزجرو الوعظ واألمر  ،هذه الحكمة من مشروعية الخطبة "هم ويأمرهمظفيع

نكار ما وأمرهم  ،-وجل عز–وأمرهم بتقوى هللا  ،-جل وعال-وربطهم باهلل  ،شرعلعندهم من ظواهر مخالفة ل وا 
  .نعم ،بما ينفعهم في دينهم ودنياهم

))التكبير في  :-صلى هللا عليه وسلم-قال نبي هللا  :بن شعيب عن أبيه عن جده قال ون عمر وع"
ونقل الترمذي عن  ،داودأخرجه أبو  ((والقراءة بعدهما كلتيهما ،اآلخرةوخمس في  ،األولىفي  الفطر سبع

 "البخاري تصحيحه



 بن شعيب وعمر  ،هبن شعيب عن أبيه عن جدو عن عمر  "بن شعيب عن أبيه عن جدهو عن عمر "
هذا  ،عن أبيه شعيب وعن عمر  ،بن شعيب عن أبيه شعيب وفعمر  ،بن العاص وبن محمد بن عبد هللا بن عمر 

ليه الضمير يعود على ما عاد ع ؟يعود على من ،كالم في عود الضمير في جدهالعن جده  ،ما فيه إشكال
عن  ،ود الضمير على أقرب مذكور وهو األبأو يع ،الجد محمد تابعي فيكون الخبر مرسال   ،واألول وهو عمر 
ثم يرد الخالف هل سمع شعيب من جده عبد هللا  ،بن العاص وهللا بن عمر  جد األب وهو عبدأي أبيه عن جده 

وجود الخالف في لو  ،في عود الضمير االختالفوعلى كل حال لوجود  ،المسألة خالفية ؟أو لم يسمع وبن عمر 
روي بها  ،وقد روي بها أحاديث ،ختلف أهل العلم في االحتجاج بهذا السلسلةسماع شعيب من جده عبد هللا ا

 :جاء في بعض األحاديث ،وجاء ما يدل على التنصيص عليه ،أحاديث فمن مضعف لها لالختالف في الجد
يبقى مسألة  ،فهنا يضعف الخالف في الضمير ،وبن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمر  وعن عمر 

 ،وكثير من أهل التحقيق يثبتها ،مسألة خالفية بين أهل العلم وماع شعيب من جده عبد هللا بن عمر النظر في س
والقول الوسط أنه إذا  ،ومنهم من صحح ،ا  منهم من ضعفها مطلق: وعلى كل حال الخالصة في هذه السلسلة

وال  ،هو أعلى المراتب يال يبلغ إلى درجة الصحيح الذ ،فما يروى بهذه السلسلة حسن وصح السند إلى عمر 
  .ينزل به عن درجة القبول فهو حسن

بهز بن حكيم  بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، "بهز بن حكيم عن أبيه عن جده" :ير هذه السلسلةونظ
مرجع ال خالف في  ،فبهز يروي عن أبيه حكيم عن جده معاوية ،وال خالف في الضمير ،دةحيبن معاوية بن 

 وأنه مثل عمر االحتجاج به  الوسط في، والقول فيه كالم ألهل العلم طويل ،ظر في بهزلكن يبقى الن ،الضمير
معنا  منهم من رجح ما ؟واختلفوا في المفاضلة بين السلسلتين أيهما أفضل ،بن شعيب عن أبيه عن جده حسن

 التعارض؛إليه عند  وهذا يلجأ جح من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده،أر  بن شعيب عن أبيه عن جده وعمر 
ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه  ،تصحيحهونقل الترمذي عن البخاري  ،ألن البخاري صحح كما عندنا

 بهز بن حكيم إنماح أيضا  لحصلكنه لم ي ،بن شعيب وولم يعلق لعمر  ،وعلق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده
  .علق عنه تعليق
 هعدا يإن إ :ومن قال ،بن شعيب أقوى  ور إن عم :إن تصحيح البخاري أقوى من تعليقه قال :فمن قال

مرويه في صحيحه الذي تلقته األمة بالقبول أقوى من تصحيحه خارج الصحيح رجح بهز بن حكيم عن أبيه عن 
 .وعلى كل حال المسألة عند التعارض ،جده

 :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  نبيقال  :قال -مارضي هللا عنه- "عن أبيه عن جده: هنا يقول
ونقل  ،داودأخرجه أبو  "((هما كلتيهماالقراءة بعدو  ،اآلخرةوخمس في  ،التكبير في الفطر سبع في األولى))

ولذا الشارح شكك في كون  ،لم يخرج الحديث ؟يعني هل الترمذي خرج الحديث "الترمذي عن البخاري تصحيحه
نعم نقل في علله  :نقول ؟فأين نقل ،ألن الترمذي لم يخرج الحديث أصال   ؛الترمذي نقل عن البخاري التصحيح

نقل عن البخاري أنه سأله عن حديث  (مائتين وثمانية وثمانين: )العلل الكبير( في الجز األول صفحة: )الكبير
قال نبي "هذا الحديث  ،وهو هذا الحديث الذي معنا" هو حديث صحيح" :عبد هللا بن عبد الرحمن الطائفي فقال

يعني  ،ومثله األضحى ((اآلخرة يوخمس ف ،في األولى ))التكبير في الفطر سبع :-صلى هللا عليه وسلم-هللا 



 ،سبع مرات هللا أكبر ،أهلل أكبر ،هللا أكبر :األولىركعة يعني في ال ((في األولى سبع)) التكبير في العيد
إذا كانت مع تكبيرة ف ؟سبع في األولى هل هي سبع بتكبيرة اإلحرام أو دون تكبيرة اإلحرام ((وخمس في اآلخرة))

ال ثمان   ؟اإلحرام هل يكون العدد سبع وا 
 .:......طالب

 ؟االنتقالأو دون تكبيرة  االنتقالوفي الثانية خمس مع تكبيرة  ،يعني ست مع تكبيرة اإلحرام ،نعم سبع
صار المجموع  االنتقال دون تكبيرة :إذا قلنا طيب هذه ،السبع مع تكبيرة اإلحرام فتكون المجموع سبع :اآلن قلنا

 ،تعرفون المذاهب في هذا؟ و يكون المجموع خمس مثل ما قلنا في األولى االنتقالأربع مع تكبيرة  :أو نقول ،ست
لماذا فرقوا  ،االنتقالتكبيرة  وخمس في الثانية مع ،تكون سبع تكبيرة اإلحرام : ست في األولى معلون و الحنابلة يق

كما قال  ؟خمس أو ست وأربع االنتقالتكبيرة  معع تكبيرة اإلحرام سبع و إما م :ما قالوا ؟بين األولى والثانية
تكبيرة اإلحرام فتكون  : سبع معوقيل ،االنتقالتكبيرة  بأنها ست مع تكبيرة اإلحرام وأربع مع :؛ ألنه قيلبعضهم
في األولى  ؟فلماذا فرق بعضهم كالحنابلة بين األولى والثانية ،فتكون ست االنتقالوخمس مع تكبيرة  ،ثمان

 ؟االنتقالاعتبروا تكبيرة اإلحرام وفي الثانية لم يعتبروا تكبيرة 
  .:......طالب

  ؟هو يأ
 .:......طالب

 ،وتكبيرة اإلحرام من األولى بال شك ،ليست من الركعة الثانية ،ليست من الثانية االنتقالنعم ألن تكبيرة 
 ،ي من األولى بال شكهأما تكبيرة اإلحرام ف ،خل في العددهذا ال تد فعلى ،ليست من الثانية االنتقالوتكبيرة 

  .ولذا فرقوا بين هذا وهذا ،في العدد لفتدخ
ال يقف بين  ((وخمس في اآلخرة ،سبع في األولى)) وهل يقول بين التكبيرتين  ؟تكبيرتينسبع سرد وا 

وسبحان هللا بكرة  ،ا  لحمد هلل كثير وا ،ا  هللا أكبر كبير : "روي عن ابن مسعود وغيره مثال  مثل ما لهل يقو  ؟ءشي
والثانية  -تكبيرة اإلحرام-وهل يفصل بين التكبيرة األولى  ،إلى أن يكمل سبع ،هللا أكبر مثل :يقول ثم" وأصيال  
  ؟نعم ؟حتى يفرغ من التكبير االستفتاحأو يترك دعاء  االستفتاحبدعاء 

 .:......طالب
 ،ا أنها بعد التكبير في الركعتين نصالقراءة ال إشكال فيه ((هماوالقراءة بعدهما كلتي)) :قولألنه ي ،نعم

حديث  ؟ما تقول أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة" :هو بال شك أنه بين التكبير والقراءة ؟نعم ؟االستفتاحلكن 
  ؟خوان؟ نعم يا إنعم ،اهو بينهم ،أبي هريرة

 .:......طالب
صالة بمعنى أنه مرتبط بالتكبيرة أو هو لل احستفتاالهل  ،خرى بعد تكبيرة اإلحرام وقبل التكبيرات األ

على كل حال النص محتمل  ؟هو بين التكبير والقراءة لكن هنا ،في الصالة العادية ما في إشكال ؟مرتبط بالقراءة
 .فاألصل أن يكون بعد نهاية التكبيرات ،بين التكبيرة والقراءة ،بين التكبيرة والقراءة



الحديث عمل  :أوال   ((والقراءة بعدهما كلتيهما ،وخمس في اآلخرة ،سبع في األولىلفطر في االتكبير ))
؛ وعند الحنفية التكبير ثالث في األولى وثالث في الثانية ،فقالوا بالعدد المذكور ،عمل به الجمهور ،به الجمهور

  .اري ال تقوم به حجة في مقابل هذا النص الذي صححه البخ وهو ،لكلحديث يرونه في ذ
وعند الحنفية  ،إذا فرغ من التكبيرات السبع والخمس شرع في القراءة ييعن ((والقراءة بعدهما كلتيهما))

كيف يوالي  ،ليوالي بين القراءتين ،وفي الثانية قبل التكبير ليوالي بين القراءتين ،القراءة في األولى بعد التكبير
  ؟نعم ؟بين القراءتين
 .:......طالب
 ،على كل حال قولهم مرجوح ،..في سجود وفينعم في ركوع  ؛ن أن يوالي بين القراءتينال يمك ،نعم

  ."عن البخاري تصحيحه -يعني في علله الكبير- ونقل الترمذي ،داودأخرجه أبو "مخالف لما في هذا الحديث 
 رضي هللا-لكنه مروي عن ابن عمر  ،لم يرد في هذه التكبيرات ما يدل على الرفع وال على عدمه

وهو  ،فالجمهور أخذوا بقوله ،تباعلإلعمر صحابي مقتدي مؤتسي متحري  ألن ابن ؛وقال به الجمهور -ماعنه
وهو نظير رفع اليدين في  ،من فعله -صلى هللا عليه وسلم-أيضا  جاء من رواية وائل بن حجر عن النبي 

مرفوع الو  ،-عليه الصالة والسالم-ي ومروي عن البن ،هو ثابت عن ابن عمر :من أثبته قال ،تكبيرات الجنازة
ن ، وال يظبه في هذا يقتديمنقول عن صاحبي متحري لإلتباع مؤتسي فمثله  وه :قال ،بل ضعيف ،ضعف فيه

  .نعم ،به أنه يبتدع
في األضحى  يقرأ -هللا عليه وسلم صلى-ن النبي كا :قال -رضي هللا عنه-د الليثي "وعن أبي واق

  "أخرجه مسلم "(اقتربت( و )ق)بـ والفطر
 يقرأ -عليه الصالة والسالم-كان النبي " :يقول ،الحارث بن عوف الليثي: نعم حديث أبي واقد اسمه

المراد  ،نوالمراد بالسورتي ،الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية "اقتربتو  -يعني في الركعة األولى- (ق)بـ
والذي يغلب على الظن أنه كان يقرأ هذا تارة  (سبح والغاشيةو)بفي الجمعة والعيدين  م أنه كان يقرأوتقد ،ورتانسال

  .نعم ،والغاشية ،وسبح ،واقتربت ،ق -عليه الصالة والسالم-لكن األكثر في قراءته  ،يقرأ غيرهما وتارة ،وهذا تارة
إذا كان يوم العيد خالف  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا " :قال -رضي هللا عنه-وعن جابر "

  "عمر نحوهابن عن  داودوألبي  ،" أخرجه البخاري لطريقا
 -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا " :قال -رضي هللا عنه-هذا الحديث الصحيح من حديث جابر 

 ،وقال بهذا جمع من أهل العلم ،خريعني ذهب من طريق ورجع من طريق آ "إذا كان يوم العيد خالف الطريق
 خصهبعضهم  ،وهو مذهب عند الحنابلة والشافعية يستحبون للجميع ،ال سيما لإلمام ،ال سيما لإلمام هواستحبو 
جات اوقد يكون لهم ح ،ألن الناس كلهم بحاجة إلى اإلمام ؛إمام -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛باإلمام

ويقضي حوائج  ،فإذا كان يمر من هؤالء ويمر من هؤالء ،عون الوصول إليه إال بهذه الطريقةيعنده ال يستط
الجمعة باعتبارها تشارك وهل يقال مثل هذا في  ،إلى مطالب هؤالء ال شك أنه يحقق السنة بهذاستمع وي ،هؤالء

نها : إفإذا نظرنا إلى أصل العلة قلنا ،المسألة محتملة ؟هذا خاص بالعيد :أو يقال ؟عيد األسبوع العيد وهي



وألهل ، الخير والبركة ...موراألالذي يحصل  -ه الصالة والسالمعلي-ال سيما مثله  ،بحاجة مستمرة إلى اإلمام
 .وهللا المستعان ،العلم وأهل الفضل اإلقتداء به في مثل هذا

 ،وعلى كل حال حديث ابن عمر صحيح لغيره "نحوه -مارضي هللا عنه-عن ابن عمر  داودوألبي "
عليه الصالة -ي من أجلها كان التالحكمة و السبب ، العلماء يختلفون في وأما الحديث األول ففي البخاري 

 ،لينال بركته الفريقان :وقيل ،يسلم على هؤالء ويسلم على هؤالءلنه كان : إفمنهم من يقول ،لكيفعل ذ -والسالم
المقصود أن هذه  ،ليقضي حوائج الناس إلى غير ذلك :ومنهم من قال ،ليظهر شعائر اإلسالممن قال: منهم 

  .نعم ،ما بالنسبة للجمعة فمحل نظروأ ،سنة بالنسبة للعيد
المدينة ولهم يومان  -صلى هللا عليه وسلم-قدم رسول هللا " :قال -رضي هللا عنه-وعن أنس "

والنسائي بإسناد  داودأخرجه أبو  ((يوم األضحى ويوم الفطر ))قد أبدلكما هللا خير منهما :فقال ،يلعبون فيهما
  "صحيح

 ؟فسألهم ما هذان اليومان ،لما قدم المدينة وجدهم يلعبون في يومين -معليه الصالة والسال-نعم النبي 
عليه الصالة -فوجههم النبي  ،عة وفرح ومرحيتخذون هذين اليومين أيام س فذكروا أنهم كانوا في الجاهلية

هما من و  ،الفطر واألضحى ،لعيدين المعروفيند أبدل هذه األمة باق -جل وعال-وأن هللا  ،إلى يومين -والسالم
إلى من يلهو في هذا  -عليه الصالة والسالم-وقد نظر النبي  ،أيام العيد أيام فرح وسرور ،أيام الفرح والسرور

هو دين تكاليف ودين  ،ةفيه فسح -وهلل الحمد-وديننا  ((يهود أن في ديننا فسحةلتعلم )): وقال ،اليوم ويلعب
 زوال يجو  ،في حدود المباح ،لكن في حدود المباح ،رويحوالت االستجمامفيه ما يعين على  عبودية لكن أيضا  

وهما يومان للمرح  ..،أيضا  ألنها  ؛مثل هذه األمور إلى أن يدخل اإلنسان فيها في حيز التحريم في االسترسال
فالفطر وقع  ،بعد ركنين من أركان اإلسالم ،ألنهما وقعا بعد عبادتين ؛فسحة إال أنهما يوما شكرفيهما والعب و 

أن  وليس معنى ،فالشكر أمر ال بد منه ،وكالهما ركن من أركان اإلسالم ،واألضحى وقع بعد الحج ،د الصيامبع
ويتجاوز بفعل المحرمات هذا  ،ومن التكاليف ويتنصل عنها بترك الواجبات ،الشريعةد اإلنسان يتحرر من القيو 

ويوسع  ،ويستجم أيضا   ،له أن يسترخي قليال   ،دةمالعبادة بعد أن عاناها هذه  أنهى عتبارهابلكن  ،ال يجوز البتة
ما عرف عليه من شدة في  مع -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،والدين فيه فسحة ،على أوالده لكن بحدود المباح

به  فليقتدى ،ا  لكنه ال يقول إال حق ،يمزح -عليه الصالة والسالم-وتحري وتحقيق لمعنى العبودية كان  ،العبادة
نسان أن اإلعلى ف ،-جل وعال-هللا  هحرم ومن غير قربان لما ،تعديمن غير ن غير استرسال و في هذا م

ذا كان من أهل العزائم ومن يلزم العبادات  في وقت  أيضا  على..، يريد أن يقصر نفسه و يتوسط في أموره كلها، وا 
ذويه ممن ليسوا في مرتبته ويحملهم لكن ليس له أن يلزم أهله و  ،-جل وعال-في مثل هذا اليوم يتعبد هللا  الغفلة

وكما ترون األمة  ،يريده الناس فإنهم بشر يريدون ما ،ليوسع على أوالده مثل الناس ؛على ما يحمل نفسه عليه
هي العبادة يتوسعون في استعمال المباحات التي تجرهم تمجرد ما تن ،انفالتفي كثير من تصرفاتها تعيش حالة 

  .في أموره كلها إلنسان أن يتوسطفعلى ا ،إلى بعض المحرمات
قد أبدلكما هللا )): فقال ،ولهم يومان يلعبون فيهما المدينة -صلى هللا عليه وسلم-قدم رسول هللا "

  ."والنسائي بإسناد صحيح داودأخرجه أبو  ((منهما يوم األضحى ويوم الفطرخير 



دخال السرور على اآلخرين  إظهار السرور والفرح بالعيدأن  فعلى هذا الحديث فيه دليل على أمر وا 
هذا أمر خطير  ،في فرحهم ،وال المشاركة فيها ،يجوز بحال الفرح بأعياد الكفار وفي مفهومه أنه ال ،مطلوب

 د المشركين بيضةاعيأ "من أهدى في  :ي من شيوخ الحنفية قالص البستبعضهم قال كالما  شديدا  أبو حف ،جدا  
 عز–نفرح بعيدنا ألن هللا  ....؛رويبقى أن المسألة خط ،" لكن هذا كلمة شديدةرإلى مشرك تعظيما  ليوم عيده كف

وأكمل لنا  ،محجةالوضح لنا البيضاء ، و ودلنا الطريق ،فيه غنية ل لنا ماجع، و أبدلنا وأغنانا عن أعيادهم -وجل
  .ضال  عن عباداتناف ،نتلقاها من أعدائنا -ناوال من عادات- ...من ءالدين فلسنا بحاجة إلى أن نتلقى شي

  "وحسنه " رواه الترمذيج إلى العيد ماشيا  من السنة أن يخر " :قال -رضي هللا عنه-وعن علي "
من السنة له حكم الرفع  :معروف أن قول الصحابي "من السنة" :-رضي هللا عنه-علي " :نعم يقول

حارث األعور عن علي وهو الاوية لكنه من ر  "" رواه الترمذي وحسنهإلى العيد ماشيا   تخرجمن السنة أن "
مرسلة والترمذي حسنه في جامعه لما يشهد له من أخبار أخرى  ،فالخبر ضعيف ،فالخبر ضعيف ،ضعيف جدا  

 ،الجمعة ماشي ويرجع ماشيإلى يخرج ، النص الصحيح بالنسبة لصالة الجمعة وأيضا  جاء ،عن الزهري وغيره
ويشق عليه المشي فال شك أن  ا  لكن إذا كان المصلى بعيدر، ذلك وتيسإذا أمكن  ،والعيد في حكم الجمعة

المشي والركوب إلى  :باب" :قال ،بوب في الصحيح -رحمه هللا تعالى-البخاري  فاإلمام ،بأس به الركوب ال
لكن مسألة كون المشي أفضل ال  ،وأن كل منهما جائز ،بينهما " فسّوى المشي والركوب إلى العيد :باب" "،العيد
 ،خطوة يرفع بها درجةكل وأن  ،أن المشي إليها أفضلفي لجمعة والجمعة فيها نص صريح صحيح اكشك 

فالعيد من باب  ،كذلك ك المشي إلى الصلوات، وكذلوالعيد في حكمها ،وتكتب له بها حسنة ،ويحط عنه سيئة
  .نعم ،في إسناده الحارث األعور وهو ضعيف جدا   ،لكن هذا الحديث ال يثبت ،أولى

صلى هللا عليه -فصلى بهم النبي  ،أنهم أصابهم مطرا  في يوم عيد -رضي هللا عنه-ن أبي هريرة وع"
  "بإسناد لين داودأبو  رواه "صالة العيد في المسجد -وسلم

 ، وشيخه أبووهو مجهول ى؛ ألن في إسناده عيسى بن عبد األعلبل هو ضعيف ،لين :يكفي أن يقال ال
 ،أصابهم مطر في يوم عيد"بل هو حديث ضعيف  ،لين :لافال يكفي أن يق ،يلفيه مجاه ،كذلك مجهول  يحيى

شك أن  في غير وقت الحاجة ال :أوال   "صالة العيد في المسجد -عليه الصالة والسالم-فصلى بهم النبي 
 فالخروج إلى ،-عليه الصالة والسالم-ديدنه  ،-عليه الصالة والسالم-أفضل وهو ديدنه  الخروج إلى المصلى

إذا دعت الحاجة من مطر أو برد شديد فال شك أن مثل هذا مبرر ألن تقام صالة العيد في  ،المصلى أفضل
 .وهللا أعلم، فصالة العيد في المصلى خارج البلد أفضل إال في المسجد الحرام ،المسجد

 .محمد وعلى آله وصبحه أجمعين نانبيورسوله، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده 


